
Hjälp de 
små!  

Sätt upp ett insektshotell  
för att hjälpa insekterna.

Laga  
middag

Gör en middag på varor 
med nedsatt pris –  

kort datum.

Rädda  
maten

Ta vara på något hemma 
som du i vanliga fall kanske 

kastat, till exempel baka 
bröd på bruna bananer.

Ta en tur
Ta cykeln till matbutiken  
eller när du gör ärenden.  

Bra för kroppen och  
klimatet!   

Välj eko
Utmana dig själv och 

laga en hel maträtt på 
endast ekologiska varor!

Reparera
Laga ett hål i en tröja,  

limma en trasig kruka eller 
fixa något annat du tänkt 

kasta och köpa nytt.   

Köp något 
begagnat
Behöver du köpa nytt 

eller kan du köpa begagnat 
istället?    

Bye bye 
standby

Teknik i standby drar energi. 
Gå en rond och se vad som 

står på standby hos dig. Kan 
du istället dra ut kontakten?

Laga vego!
Laga, ett för dig, nytt  
vegetariskt recept.  

Plantera 
något ätbart
Grönsaker och frukt utan 
besprutningsmedel eller 

transportsträckor. 

Samåk
Samåk med någon 

eller ta buss/tåg när du 
istället skulle ha tagit 

egen bil.

Rensa
Lämna in gamla saker 

till återvinningsbutiken/
second hand.

Promenad- 
plock

Plocka allt skäp som du 
ser under promenaden.

Torktumla 
inte

Låt tvätten självtorka  
istället för att torktumla.

Cykla till 
jobbet

Njut av Ludvikas fina  
omgivningar och ta cykeln 

till jobbet. 

Hej då  
plastkassen!

Köp ingen plastkasse när 
du handlar under en två-

veckorsperiod.

Klimat- 
bingo!
Earth week 16–22 maj

Välkommen att delta i Ludvika kommuns klimatbingo! När du kryssat i en rad (lodrätt, vågrätt eller diagonalt), 
fyll i dina uppgifter nedan och lämna in din bingobricka i receptionen i Folkets hus i Ludvika eller skicka din bingo-
bricka i ett kuvert till Ludvika kommun, Jacob Holgersson, Folkets hus, våning 5, Carlavägen 24, 771 30 Ludvika, 
senast den 24 maj 2022. De 50 första som lämnat in får cykellampor. Fyll gärna hela bingobrickan om du vill.  
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